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Educação Financeira
no Brasil

O

Brasil é um dos poucos países do
mundo que possui uma Estratégia
Nacional de Educação Financeira

(ENEF), estabelecida para promover
ações gratuitas e sem qualquer interesse
comercial.
A ENEF foi criada por meio do Decreto
Federal 7.397/2010, que visa contribuir
para o fortalecimento da cidadania ao
fornecer e apoiar ações que ajudem a
população a tomar decisões financeiras
mais autônomas e conscientes.

Fica instituída a Estratégia Nacional
de Educação Financeira – ENEF com
a finalidade de promover a educação financeira e previdenciária
e contribuir para o fortalecimento
da cidadania, a eficiência e solidez
do sistema financeiro nacional e a
tomada de decisões conscientes por
parte dos consumidores.

Instituída como política de Estado de caráter
permanente, a ENEF brasileira é fruto de uma
mobilização multisetorial de 11 instituições, entre
elas sete órgãos e entidades governamentais
e quatro organizações da sociedade civil, que,
juntas, integram o Comitê Nacional de Educação
Financeira – CONEF. Por este diferencial,
a Estratégia valoriza ações que agreguem a
iniciativa privada, a sociedade civil e o governo.

Membros do CONEF
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A

Associação de Educação Financeira
do Brasil – AEF-Brasil é uma organização
sem fins lucrativos, criada em 2012 pelo

Comitê Nacional de Educação Financeira –
CONEF para apoiar a Estratégia Nacional de
Educação Financeira – ENEF.
A estrutura institucional da AEF-Brasil é mantida por
quatro entidades do mercado financeiro:

Os projetos e iniciativas da AEF-Brasil podem
ser patrocinados ou apoiados em seu
desenvolvimento por instituições da iniciativa
privada, do governo e da sociedade civil
que entendam a Educação Financeira como
um tema relevante que contribui tanto para
seus objetivos institucionais quanto para o
desenvolvimento do País.
Missão
Desenvolver uma nação financeiramente
educada.
Visão
Ser referência mundial em educação financeira.
Valores
• Rigor Técnico
• Inovação
• Colaboração
• Isenção e Transparência

3

Palavra do presidente

O

ano de 2016 foi bastante difícil e exigiu
uma dura adaptação para diversos
setores da economia brasileira.

A queda acumulada do PIB em mais de 7%
e uma redução ainda maior na renda per
capita foram acompanhadas de desemprego,
aumento no endividamento e inadimplência de
empresas e consumidores.
Se em um cenário normal a educação
financeira já é um instrumento fundamental para a
melhor qualidade nas decisões dos consumidores,
em circunstâncias desfavoráveis sua relevância é
ainda maior. É justamente em situações delicadas
como a que o País enfrenta hoje que o papel de
entidades como a AEF-Brasil ganha força.
Criada com a proposta de apoiar as
atividades da ENEF, a AEF-Brasil tem como
missão ampliar o alcance e a dimensão
das ações de educação financeira no País.
Sua atuação inclui a captação de recursos
financeiros, a gestão e o desenvolvimento de
tecnologias sociais e educacionais necessárias
para viabilizar projetos nessa área.

testados livros com conteúdo inédito em 891
escolas de seis estados brasileiros, treinados
1,2 mil professores e impactados cerca de
27 mil alunos. Posteriormente, o programa foi
ampliado para 2900 escolas e ainda deve
atingir 270 mil alunos, segundo declarações
dos professores envolvidos.
Em 2017, a iniciativa entra em nova fase,
com foco em treinamento de professores e parcerias
com universidades federais e secretarias de ensino.
A proposta é oferecer aos educadores uma
formação acadêmica e qualificá-los para executar
e disseminar o Programa de Educação Financeira
nas Escolas. O projeto inclui a criação de polos de
capacitação em diferentes regiões do País.
O esforço se estenderá ao uso de meios
digitais de treinamento e aferição, além dos
instrumentos tradicionais, como os livros. A
proposta é transformar o conteúdo didático
dos livros já desenvolvidos em jogos eletrônicos
que promovam a interação entre aluno,
professor e conteúdo.
Em 2016, nosso relacionamento com o setor
de educação ganhou um novo impulso ao
celebrarmos uma parceria estratégica com a TV
Escola, canal público do Ministério da Educação
destinado aos professores, educadores, alunos e a
todos os interessados
em aprender.
São avanços
positivos em ações
como essa que
nos incentivam a
apresentar nossas
iniciativas futuras. Neste documento, detalhamos
nosso direcionamento estratégico para os
próximos anos e prestamos contas dos programas
e projetos realizados ao longo de 2016.
Para o setor privado, a palavra que resume
nosso recado é engajamento. Acredito que o setor
privado tenha um papel fundamental no fomento do
tema no Brasil e deve envolver-se com maior vigor
para aprimorar a oferta de educação financeira no
País. Convido empresas e instituições financeiras
a atuar por nossa causa. O uso do crédito de
forma responsável trará, entre os benefícios, maior
tranquilidade financeira, menor inadimplência e um
consumo mais racional e sustentável.

SE EM UM CENÁRIO NORMAL A EDUCAÇÃO FINANCEIRA JÁ É UM INSTRUMENTO
FUNDAMENTAL PARA A MELHOR QUALIDADE NAS DECISÕES DOS CONSUMIDORES,
EM CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS SUA RELEVÂNCIA É AINDA MAIOR.
A AEF-Brasil segue otimista diante dos sinais
de recuperação da economia brasileira em 2017.
Daremos continuidade aos nossos programas
de longo prazo, iniciativas voltadas à introdução
da educação financeira no ensino médio e
fundamental. Também prosseguiremos com o
atendimento a grupos de adultos particularmente
vulneráveis do ponto de vista financeiro, como
os aposentados de baixa renda e as mães que
recebem o Bolsa Família do governo.
Lançado entre os anos de 2010 e 2011,
o Programa de Educação Financeira para
o Ensino Médio é um dos projetos de maior
êxito da AEF-Brasil. Na primeira fase, foram
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Murilo Portugal
Presidente da Febraban e presidente da AEF-Brasil

Palavra do presidente

PALAVRA DO
PRESIDENTE
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Ecossistema da educação financeira

ECOSSISTEMA
DA EDUCAÇÃO
FINANCEIRA

N

o Brasil existem diversos programas
de educação financeira realizados
por instituições da iniciativa privada,
do governo e da sociedade civil. Reunir
essas práticas e organizar um ecossistema
de educação financeira no País é uma
das principais metas da AEF-Brasil para os
próximos dois anos.
As ações neste sentido estão previstas
no novo direcionamento estratégico da
organização, apresentado em 2016 pela
Comissão de Valores Imobiliários ao CONEF.
O documento foi elaborado a partir de
reflexões e levantamentos realizados com
especialistas do setor educacional e na
revisão da legislação e regulamentação
aplicáveis à educação em geral e, em
especial, à educação financeira no Brasil.
A Associação já nasceu a partir da união
de organizações multissetoriais.
O objetivo é ampliar essa rede de conexões
responsável pelos programas e iniciativas
desenvolvidos ao longo dos últimos.

A origem da palavra rede vem do
latim (retis), cujo significado remete
a fios entrelaçados que formam
um tecido. As redes são mesmo
formadas por pontos (pessoas/
organizações) ligados por fios que os
conectam (comunicação).
E quanto maior for o número de
conexões, maior é sua capacidade
de obter resultados. De acordo com
o sociólogo Manuel Castells (2005),
a rede é um um sistema de nós
interligados, estruturas abertas que
evoluem quando se acrescentam

PROFESSOR COMO AGENTE DE MUDANÇAS
Dentro desta rede que dará origem ao
ecossistema da educação financeira, o
professor é um dos principais pontos de
conexão. O engajamento do profissional
na temática é fundamental para motivar,
contribuir para o letramento financeiro
e, consequentemente, impactar o
comportamento dos estudantes, de seus
familiares e das comunidades onde estão
inseridos.
Para qualificá-lo e posicioná-lo como
principal agente, a AEF-Brasil realizou, ao
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ou se removem nós de acordo
com as mudanças necessárias dos
programas capazes de atingir
os objetivos de performance
para a rede.

Ecossistema da educação financeira

longo de 2016, parcerias com Instituições de
Ensino Superior Federais (IES) e Secretarias de
Ensino Estaduais e Municipais, com o objetivo
de criar e oferecer cursos de extensão sobre
educação financeira para os profissionais.
A meta é estruturar, a partir de 2017, polos
estaduais constituídos por estas
organizações e pela própria AEF-Brasil.
Eles serão responsáveis por sustentar
diversas ações.

Em 2017, a previsão é executar
o projeto-piloto em até três
regiões do País. Em cada
uma delas será definida uma
Instituição de Ensino Superior
(IES) que servirá como polo
de conhecimento. As regiões
preestabelecidas foram:
Região Norte – responsável
UFT, Região Nordeste –
responsável UFRN e Região Sul
– responsável UFGRS.

O projeto contempla ainda o lançamento
de um ambiente virtual de aprendizagem,
constituído de ferramentas interativas,
publicações e espaços para trocas
de experiências e conhecimentos dos
professores que comporão a rede.

COMUNICAÇÃO E ENGAJAMENTO
O ecossistema de educação financeira
será fortalecido a partir de uma parceria
estratégica com a TV Escola, televisão
pública do Ministério da Educação
destinada aos professores, educadores,
alunos e a todos os interessados em
aprender. A emissora vai produzir e
transmitir conteúdos audiovisuais para
profissionais do ensino, crianças e jovens.

Outra iniciativa importante para
envolver os jovens neste cenário será
o desenvolvimento de uma tecnologia
educacional inovadora em educação
financeira para séries do ensino fundamental
e médio. O projeto contemplará todos
os conteúdos disponíveis nos livros sobre
educação financeira de uma maneira
lúdica e alinhada ao tipo de conteúdo
consumido por este público.
A presença digital da Estratégia
Nacional de Educação Financeira – ENEF
será potencializada por meio do portal
www.vidaedinheiro.gov.br, criado para
tornar-se referência nacional em educação
financeira e um hub dentro da temática.
Será por meio do portal que os links entre os
nós desta rede serão estabelecidos.
“Todas estas estratégias previstas para
os próximos anos e já costuradas ao longo
de 2016 serão a base para que possamos
entender melhor a abrangência e o
cenário da educação financeira no Brasil,
ampliando o impacto dos programas e
projetos da ENEF para toda a sociedade”,
enfatiza a superintendente da AEF-Brasil,
Claudia Forte.

“ESTA REDE A SER
ESTABELECIDA,
ESPECIALMENTE
FORMADA POR MÃOS
SEGURAS PARA A REALIZAÇÃO
DAS AÇÕES, CONTRIBUIRÁ PARA A VALIOSA
EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA A TODA
POPULAÇÃO DO PAÍS.”
Claudia Forte, superintendente
da AEF-Brasil
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FAZER ACONTECER O
FUTURO QUE SE DESEJA
O Programa de Educação Financeira nas Escolas, formado por dois projetos – Ensino Médio e
Fundamental - possui um plano pedagógico alicerçado em um conjunto de livros por níveis de
ensino que oferecem, ao aluno e ao professor, atividades educativas com o objetivo de inserir o
tema de forma transversal ao currículo escolar.
A proposta é disponibilizar instrumentos, formação e orientações que favoreçam a construção de um
pensamento financeiro consistente e o desenvolvimento de comportamentos autônomos e saudáveis.
Tanto o modelo pedagógico quanto os conteúdos financeiros possibilitam ao aluno colocar-se como
protagonista de sua história de vida, dando a ele condições de planejar e fazer acontecer o futuro que
deseja para si, em conexão com o grupo familiar e social a que pertence.
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PROJETO DE DISSEMINAÇÃO
NO ENSINO MÉDIO

A

o final do ano de 2016, 2.734 escolas

os meses e 4% a mais dos alunos negociavam

e 8.393 professores do País foram

os preços e meios de pagamento ao

envolvidos com a tecnologia

realizarem uma compra.
As famílias também foram beneficiadas,

educacional coordenada pela AEF-Brasil.

pois temas como orçamento, planejamento

A experiência de se informar sobre finanças
produziu mudanças significativas na vida dos

e taxas bancários entraram na pauta das

jovens estudantes e de suas famílias, e rendeu

conversas e decisões conjuntas de gastos

ao Brasil referência sobre essa modalidade de

por causa dos deveres de casa. O relatório

ensino no relatório The impact of high school

conclui, ainda, que jovens educados

financial education – experimental evidence

financeiramente podem contribuir para

from Brazil (O impacto da educação financeira

o crescimento de 1% do PIB do Brasil.

no ensino médio – a experiência do Brasil, em

DIFERENCIAIS DA
TECNOLOGIA EDUCACIONAL

tradução livre), do Banco Mundial. O documento
está disponível no site www.vidaedinheiro.gov.br.
O modelo foi testado nos anos de 2010 e

• A responsabilidade socioambiental

2011, como projeto-piloto, em 891 escolas
públicas de cinco estados brasileiros

como um fator relevante e ligado ao

(TO, RJ, MG, SP e CE) e o Distrito Federal.

comportamento do cidadão;
• O aluno como um multiplicador do

Participaram do projeto aproximadamente

conhecimento dentro dos meios em que

27 mil estudantes e 1.800 professores.

vive, em especial, sua família;

Analistas do Banco Mundial constataram

• A tomada de decisão autônoma, por

o aumento de 1% do nível de poupança
dos jovens que passaram pelo programa. Os

considerar que há vários caminhos para

resultados apontaram ainda que 21% a mais

lidar com as questões financeiras.

dos alunos faziam uma lista dos gastos todos

Adesão das escolas
ESCOLAS

PROFESSORES CAPACITADOS

3.000

8.000

Alunos (em mil)
3.000

2.734

8.393

275*

6.000
2.000

2.000

2012
6 estados

4.000
1.000

891

1.200

1.000

27

2.000

0

2016
25 estados + DF

0
2012

2016

Estados
contemplados

0
2012

2016

2012

2016

* Este número foi declarado pelos professores

patrOCINADORES
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MATERIAL PEDAGÓGICO
O conjunto de livros adotados nas
instituições de ensino médio foi desenvolvido
em colaboração com o Grupo de Apoio
Pedagógico (formado por especialistas
dos membros do CONEF), liderado pelo

conteúdos financeiros do cotidiano destes
jovens associados ao seu momento de
vida, como o trabalho, empreendedorismo,
conquistas, desejos, proteção, investimento,
família e universidade.

Ministério da Educação, também com
especial participação do CONSED –
Conselho Nacional de Secretários de
Educação e UNDIME – União Nacional
dos Dirigentes Municipais de Educação,
além de instituições, públicas e privadas,
representativas do setor financeiro.
O conteúdo e as situações didáticas
que compõem os livros estão alinhados
às diversas áreas do conhecimento e da
vida escolar dos jovens do ensino médio,
o que permite que professores trabalhem

FORMATOS DO PROGRAMA
Para garantir o maior número de escolas
e professores engajados na implementação
do projeto, conforme previsto no Plano de
Trabalho 2014-2015, o programa foi realizado
em dois formatos: assistido e aberto.
• Formato assistido – Neste formato
encontram-se as 2.969 escolas, pertencentes
aos 26 estados e DF, que receberam os
livros impressos e distribuídos pelo Ministério
da Educação (MEC). Mediante a Adesão
das Secretarias Estaduais de Educação, as
ações compreendem, ainda, a oferta de
capacitação presencial para os gestores
da Seduc e formação EAD oferecida aos
professores em plataforma digital construída
exclusivamente para esta iniciativa. O
Programa de Aprendizagem tem como
objetivo preparar e apoiar, em larga escala,
professores e multiplicadores para a aplicação
das situações didáticas que integram os
materiais educativos do Programa.
• Formato aberto – Oferecido para as
escolas não participantes do Programa,

O MATERIAL DIDÁTICO DO PROJETO PILOTO ESTÁ
DISPONÍVEL PARA DOWNLOAD GRATUITO NO site
WWW.EDUFINANCEIRANAESCOLA.ORG.BR

incluindo colégios particulares, demais
organizações, profissionais e outras pessoas
interessadas, os materiais didáticos
encontram-se totalmente disponíveis sob
licença creative commons no site
www.edufinanceiranaescola.gov.br para
download e impressão.
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PILOTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Os resultados conquistados com alunos do

ou seja, não recebeu material algum. Assim foi

ensino médio deram base para a AEF-Brasil

possível comparar os conhecimentos financeiros

abarcar o ensino fundamental e fortalecer a

e atitudes relacionadas às decisões de consumo

ENEF. Criou-se, então, em 2014, o projeto-piloto

e poupança entre ambos os grupos.

direcionado aos estudantes do 1º ao 9º ano.

A implementação do projeto foi realizada

O Programa foi aplicado em 2015

de forma a deixar as escolas do grupo de

em dois municípios: Joinville, em Santa

tratamento livres para utilizarem o material

Catarina, e Manaus, no Amazonas.

didático da maneira mais adequada a seus

Participaram 400 professores, 14.886 alunos,

cronogramas pedagógicos.

de 651 turmas e 201 escolas, sendo 72
instituições de Joinville e de Manaus.
Em 2016, foi divulgado o resultado da
Avaliação de Impacto (disponível no site
www.vidaedinheiro.gov.br), conduzida pela
Banco Mundial. Também neste ano, todos os
livros e vídeos de formação para os professores
foram disponibilizados gratuitamente no site
www.edufinanceiranaescola.gov.br.

METODOLOGIA E AVALIAÇÃO
DE IMPACTO
As escolas participantes do projeto-piloto
foram selecionadas a partir de estratificação
por município e tipo de ciclo do ensino
fundamental que a escola oferece (apenas
anos iniciais, apenas anos finais ou todo o

“A ANÁLISE
DE IMPACTO
MOSTRA QUE
OS ALUNOS QUE
TIVERAM ACESSO
AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA
MELHORARAM POSITIVAMENTE SUA ATITUDE
FINANCEIRA e PODEM CONTRIBUIR PARA O
CRESCIMENTO DE 1% DO PIB DO BRASIL.”

dividido em dois grupos. Apenas metade

Caio Piza, economista do Banco Mundial
e um dos responsáveis pela avaliação do
projeto junto com Arianna Legovini, diretora
da unidade de avaliação de impacto do
Banco Mundial (dime), e Isabela Furtado,

das instituições (101) recebeu o projeto,

consultora do Banco Mundial no Brasil.

ensino fundamental).
Para desenvolver a Avaliação de
Impacto, o total de escolas participantes foi

denominado grupo de tratamento. A outra
metade (100) foi parte do grupo de controle,

patrOCINADORES
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ETAPAS DO PROJETO-PILOTO
A implantação do programa no ensino
fundamental compreendeu diferentes
fases de articulação e execução ao longo
do ano de 2015. As etapas que resultaram
na concretização do projeto-piloto foram:
a. Articulação junto às Secretarias
Municipais de Educação de Joinville
e Manaus;
b. Organização do material para as
formações presenciais;
c. Divisão aleatória das escolas de
tratamento e controle;
d. Impressão e distribuição dos livros
nas escolas para 10.000 alunos
(escolas de tratamento);
e. Formação dos gestores e supervisores
dos municípios e estes, por sua vez,
fizeram a formação dos professores
das escolas de tratamento;
f. Planejamento da equipe de avaliação
formada pela AEF-Brasil, Linha Mestra
e Didak (consultoria pedagógica do
projeto), CAED e Banco Mundial;
g. Finalização dos questionários das provas;
h. Impressão e distribuição dos materiais
nos municípios;
i. Treinamento dos 700 aplicadores;
j. Aplicação das provas nos dois municípios
nas 201 escolas;
k. Tabulação e análise dos dados;
l. Elaboração do relatório da
avaliação de impacto.
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“NÃO TENHO
DÚVIDAS SOBRE
A EFICÁCIA DO
PROGRAMA
DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA ADOTADO PELA
ESCOLA E SEU PAPEL TRANSFORMADOR NA
SOCIEDADE. ESTAMOS CONSTRUINDO CIDADÃOS
E É JUSTAMENTE NESSA FASE QUE PODEMOS
INTRODUZIR O TEMA A FIM DE FORMAR
PESSOAS MAIS CONSCIENTES QUANDO O
ASSUNTO É DINHEIRO.”
Carlas Pawluk, professora da Escola Municipal
Professora Eladir Skibinski, localizada em
Joinville, Santa Catarina.

Programa de Educação Financeira nas Escolas

“TODA A MINHA TURMA FICOU MUITO MOTIVADA. ADORÁVAMOS
PARTICIPAR DAS DINÂMICAS, ASSISTIR AOS VÍDEOS. AS ATIVIDADES ERAM
MUITO ENVOLVENTES. HOJE RESERVO TODO MÊS 50% DO MEU SALÁRIO
E VOU ADMINISTRANDO MINHAS DESPESAS COM O RESTANTE. NÃO TENHO
DÚVIDAS QUE ESSE COMPORTAMENTO TAMBÉM FOI HERANÇA DE MEUS FAMILIARES
E VAI REFLETIR NO MEU FUTURO.”
Gustavo Henrique participou do programa como aluno do 9º ano do ensino
fundamental da Escola Municipal Dr. Paulo Pinto Neves, em Manaus. O estudante
criou um jogo de tabuleiro com conceitos de educação financeira, iniciativa que lhe
rendeu honra ao mérito de pequenos negócios e ganhou notoriedade na imprensa
manauara. Hoje, aos 16 anos, trabalha como jovem aprendiz.

Alunos do 5º ano do ensino fundamental da Escola Municipal Professora Eladir Skibinski, de Joinville,
uma das participantes do projeto-piloto
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TECNOLOGIAS
PARA APOSENTADOS
E MULHERES DO
BOLSA FAMÍLIA
14
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O

Programa Educação Financeira
para Adultos tem como foco dois
públicos prioritários, escolhidos em

função de sua vulnerabilidade social: mulheres beneficiárias do Programa Bolsa Família
(PBF) atendidas pelo Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) e aposentados com
renda de até dois salários mínimos atendidos
pelo Ministério da Previdência Social.
No ano de 2016 teve início o projeto-piloto.
A partir das tecnologias sociais sistematizadas
pela AEF-Brasil, foram realizadas oficinas de
educação financeira para o alcance de
1.500 mulheres e 1.500 aposentados.
O piloto conta com a avaliação de
impacto das tecnologias sociais que
permitirá compreender sua efetividade
na transferência dos conhecimentos sobre
o tema de educação financeira aos
beneficiários, bem como analisar possíveis
mudanças de comportamento financeiro
decorrentes dos conhecimentos adquiridos.
Os resultados serão apresentados em 2017.

TECNOLOGIAS SOCIAIS E META
Os projetos foram estruturados com
o objetivo de entender, aprofundar e
provocar mudanças no comportamento
dos grupos selecionados. A meta
é entregar aos Ministérios de
Desenvolvimento Social (MDS) e
da Fazenda as tecnologias sociais
prototipadas, testadas e prontas para
serem disseminadas em todo o País.
Embora o projeto apresente
características similares entre os dois
públicos no tocante à metodologia
e escopo de atuação, as personas
identificadas foram diferentes,
bem como as tecnologias sociais
desenvolvidas, as quais atendem
peculiaridades de cada grupo.
A meta é envolver 4.000 mulheres do
PBF e 4.000 aposentados com renda
inferior a dois salários mínimos por meio das
parcerias com os órgãos responsáveis pela
relação com ambos os públicos. Deste
total, 1.500 beneficiários de cada público-

TRABALHAR COM MULHERES BENEFICIÁRIAS
DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E COM
APOSENTADOS FAZ PARTE DA VISÃO DA
AEF-BRASIL, EM CONSONÂNCIA COM A

alvo serão atingidos durante a execução
do projeto piloto e 2.500 serão atingidos
durante a fase de expansão.

APORTES
O programa conta com o apoio

ESTRATÉGIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO

da Citi Foundation Brasil, por meio da

FINANCEIRA - ENEF, DE QUE A EDUCAÇÃO

qual são realizados os investimentos

FINANCEIRA PODE EXERCER UM PAPEL

e do BID - Banco Interamericano de

FUNDAMENTAL NA MELHORIA DAS CONDIÇÕES

Desenvolvimento.

sociais do banco norte-americano Citi

DE VIDA DESSAS PESSOAS.

patrOCINADORES
Fundo Multilateral de Investimento
Membro do Grupo BID
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Programa Educação Financeira de Adultos

CICLOS DO PROGRAMA
Ciclo 1
Em 2013, o projeto foi concebido e lançado.
Ciclos 2 e 3
Fase de aprofundamento e cocriação com
início em 2014 e duração de 12 meses.
Foi possível obter conhecimentos sobre os
públicos-alvo que resultaram na definição
das personas (perfis detalhados dos públicos
a serem atingidos) e estas serviram de base
para o desenvolvimento das tecnologias
sociais. Durante esta fase foram desenvolvidos
os protótipos dos materiais.
Ciclo 4
Os protótipos foram testados em 1.630
mulheres beneficiárias do PBF e 1.507
aposentados com renda inferior a dois
salários mínimos. Por meio dos resultados
obtidos, foi possível, no início do ano de 2016,
realizar ajustes e sistematizar os produtos que
resultaram na versão final da tecnologia social
a ser utilizada no projeto-piloto.
Ciclo 5
No início de 2016, as tecnologias sociais foram
sistematizadas. Neste mesmo ano deu-se início
a aplicação das tecnologias sociais em 1.500

“O INVESTIMENTO
SOCIAL DO CITI É
REALIZADO POR MEIO
DE PARCERIAS LOCAIS,
ASSIM É POSSÍVEL ATINGIR
CAUSAS SOCIAIS FUNDAMENTAIS PARA
CADA LOCALIDADE EM QUE O BANCO ESTÁ
PRESENTE. O INVESTIMENTO NO PROGRAMA
EDUCAÇÃO FINANCEIRa PARA ADULTOS
ESTÁ TOTALMENTE ALINHADO À MISSÃO
DA FUNDAÇÃO DE BUSCAR PROJETOS DE
PARCEIROS RENOMADOS DENTRO DE SUAS
ÁREAS FOCO QUE TENHAM CAPACIDADE
DE ESCALA E IMPACTEM O PÚBLICO DA
COMUNIDADE DE BAIXA RENDA. TRATA-SE
DE UMA INICIATIVA DE GRANDE IMPACTO,
UMA VEZ QUE INTEGRA A ESTRATÉGIA
NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA-ENEF,

mulheres e 1.500 aposentados.

O QUE FAZ DA AEF-BRASIL UM DOS NOSSOS

Ciclo 6

PRINCIPAIS PARCEIROS LOCAIS.”

Atender meta é estender o programa a
5.000 pessoas, sendo 2.500 beneficiários de
cada grupo.
Em julho de 2016, foi formalizado um
convênio com o BID - Banco Interamericano
de Desenvolvimento.
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Helen Fachinetti, gerente de Relações
com Comunidade e Sustentabilidade
do Citi Brasil

Semana ENEF: mais de 1.500 ações em 2016

SEMANA ENEF:
MAIS DE 1.500 AÇÕES EM 2016
Financeira (Semana ENEF) tem como

A

didática, a programação incluiu discussões

objetivo promover a Estratégia

sobre planejamento financeiro básico,

Nacional de Educação Financeira (ENEF),

consumo consciente, previdência social,

por meio da promoção de diversas ações

sistema financeiro, investimentos, entre outros.

Semana Nacional de Educação

educacionais gratuitas em todo o Brasil.
Em maio de 2016, foi realizada a terceira

Por meio de uma linguagem simples e

HISTÓRICO

edição do evento. Aconteceram mais

A Semana ENEF teve início em maio de

de 1.633 ações pela agenda principal,

2014, data do primeiro encontro, quando

organizadas por membros do CONEF.

foram realizados mais de 170 eventos,

Destas, 1.338 foram presenciais e 295 online.

presenciais e online, em mais de 21

Além disso, 237 atividades foram realizadas
na chamada agenda paralela, conduzidas

cidades do Brasil.
Já a 2ª Semana ENEF, organizada em

por parceiros. Na ocasião também foram

março de 2015, contou com mais de 500

apresentados os resultados da Avaliação de

ações, entre palestras, cursos, workshops,

Impacto do projeto-piloto do Ensino Fundamental

gincanas e concursos culturais, promovidas

por representantes do Banco Mundial.

por diversos segmentos da sociedade.

patrOCINADORES
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Educação Financeira nunca foi tão importante

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
NUNCA FOI TÃO IMPORTANTE

MAPA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA NAS ESCOLAS DO PAÍS
Estados brasileiros com maior número de instituições e professores
de Ensino Médio empenhados em aplicar a temática em sala de
aula e estender os benefícios de uma boa gestão financeira às
comunidades onde estão inseridos.

U

ma das mais abrangentes pesquisas
sobre educação financeira no mundo
foi divulgada em 2015. A S&P Ratings

Services Global Financial Literacy Survey
(Pesquisa Global de Educação Financeira da
divisão de ratings e pesquisas da Standard &
Poor’s) apurou que dois em cada três adultos
no mundo são analfabetos financeiros.
Baseado em entrevistas realizadas
em 2014 com 150 mil adultos de mais
de 140 países, o estudo investigou o
conhecimento da população mundial
sobre quatro conceitos financeiros
básicos: diversificação de risco, inflação,
habilidade numérica e juros compostos.
Com o crédito facilitado em todo
mundo, cada vez mais pessoas têm acesso
a produtos financeiros, mas nem sempre
a inclusão social é acompanhada da
financeira, o que gera endividamento e
novos problemas socioeconômicos. Diante
deste cenário, governos de todos os países
têm investido em educar a população para
a temática da educação financeira.

PROTAGONISMO BRASILEIRO
O Brasil tem sido um dos destaques neste
processo. É um dos países do mundo que
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Tocantins
149 escolas participantes
Cumprimento de

196% das metas do MEC para

adesão ao programa conduzido pela AEF-Brasil
Destaque: Tocantins foi o primeiro estado a
colocar o tema da educação financeira para
todas as escolas de ensino fundamental e médio.
Em 2017, mais de R$ 2 milhões serão investidos
para impressão de material didático para
professores. Educadores serão treinados para
aplicar o tema de forma transversal

Rio Grande do Norte

84 escolas participantes
191%

Cumprimento de
das metas do MEC para adesão
ao programa conduzido
pela AEF-Brasil

possui uma Estratégia Nacional de Educação
Financeira – ENEF, estabelecida para promover
ações de educação financeira gratuita e sem
qualquer interesse comercial.
Desde que foi criada, em 2010, em
razão do impulso às políticas de inclusão
social, a ENEF contribuiu significativamente
para o fortalecimento da cidadania de
crianças, jovens e adultos em situação de
vulnerabilidade social.

Goiás

194 escolas participantes
Cumprimento de 107%
das metas do MEC para
adesão ao programa
conduzido pela AEF-Brasil

Adotada de maneira transversal em
mais de 2.700 escolas no País, a educação
financeira fará parte da Base Nacional
Curricular Comum (BNCC), documento
elaborado a partir das contribuições de mais
de 9 mil professores, gestores, especialistas e
entidades de educação.
A Base Nacional Comum é importante na
medida em que o MEC entende que as redes
de ensino e as escolas terão um parâmetro

Rio Grande do Sul

988

escolas participantes

420%

Cumprimento de
das metas do MEC para
adesão ao programa
conduzido pela AEF-Brasil

seguro sobre o qual poderão elaborar os
seus próprios currículos, de acordo com as
realidades regionais e locais e com os seus
projetos pedagógicos. A versão final da BNCC
(educação infantil e ensino fundamental) será
encaminhada à apreciação do Conselho
Nacional de Educação no início de 2017 e será

Destaque: em 2016, foi sancionada
lei que inclui a educação
financeira em todas as escolas
de Porto Alegre a partir de 2017

fundamental para que o tema tenha ainda
mais adesão no País.
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COM A PALAVRA,
NOSSOS PARCEIROS
“AS PESSOAS DEVEM SER PROTAGONISTAS DE SUAS PRÓPRIAS VIDAS E SÓ
CONSEGUIRÃO FAZÊ-LO SE TOMAREM DECISÕES CONSCIENTES E RESPONSÁVEIS.
HOJE O CONHECIMENTO DA MAIORIA ESTÁ, INFELIZMENTE, AQUÉM DO NECESSÁRIO,
LEVANDO A SITUAÇÕES DE SUPERENDIVIDAMENTO. O QUANTO ANTES DESENVOLVEREM
HABILIDADES COMO PLANEJAR, CONSUMIR CONSCIENTEMENTE E DIFERENCIAR DESEJOS DE
NECESSIDADES, MELHOR PREPARADAS ESTARÃO NA VIDA ADULTA PARA FAZER ESCOLHAS E TER
UMA VIDA FINANCEIRA SAUDÁVEL. APOIAR A INICIATIVA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA É PROMOVER
A EMANCIPAÇÃO E EMPODERAMENTO DAS PESSOAS, É AJUDÁ-LAS A VIVER MELHOR DE ACORDO
COM SUA REALIDADE E PLANEJAR SUA VIDA FUTURA COM QUALIDADE.”
YAEL SANDBERG ESQUENAZI
DIRETORA EXECUTIVA DO INSTITUTO SAMUEL KLEIN

“PARA A VISA, A FERRAMENTA FINANCEIRA MAIS IMPORTANTE É O

CONHECIMENTO. E É POR ISSO QUE, HÁ MAIS DE UMA DÉCADA, TEMOS
DESENVOLVIDO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA COM O OBJETIVO
DE AJUDAR AS PESSOAS A TOMAR DECISÕES FINANCEIRAS MAIS CONSCIENTES E
COM RESPONSABILIDADE EM DIFERENTES ETAPAS DE SUAS VIDAS. PARA
A VISA, FAZ TODO O SENTIDO APOIAR UMA INSTITUIÇÃO COMO A AEF-BRASIL, QUE FOMENTA A
EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO PAÍS E QUE TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL TORNAR ESTE TEMA RELEVANTE
EM ÂMBITO NACIONAL, SEMPRE COLOCANDO CONTEÚDO GRATUITO À DISPOSIÇÃO DA SOCIEDADE.”
FERNANDA FRANCISCO
GERENTE DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA DA VISA BRASIL
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“UM PAÍS COM BOM PATAMAR DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA CONTA COM NÍVEIS
SAUDÁVEIS DE ENDIVIDAMENTO E POUPANÇA - INDICADORES QUE REFLETEM A
PROSPERIDADE SOCIOECONÔMICA DE UMA NAÇÃO. INICIATIVAS COMO A
ESTRATÉGIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA DEVEM SER APOIADAS E
INCENTIVADAS. DE QUALQUER FORMA, ESSA É UMA CAUSA QUE, POR SUA GRANDEZA,
PERTENCE A TODA A SOCIEDADE. É PAPEL DE TODOS GARANTIR QUE O BRASIL SEJA UM PAÍS DE
PESSOAS QUE FAZEM BOAS ESCOLHAS INCLUSIVE COM O DINHEIRO.”
DENISE HILLS
SUPERINTENDENTE DE SUSTENTABILIDADE E NEGÓCIOS INCLUSIVOS DO ITAÚ UNIBANCO

“SABEMOS QUE ESTABELECER A CULTURA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO BRASIL É
UM GRANDE DESAFIO, POIS A MAIOR PARTE DA POPULAÇÃO POSSUI UM PENSAMENTO
IMEDIATISTA E NÃO SE PLANEJA PARA O FUTURO. POR ISSO, ENTENDEMOS QUE
É NOSSA RESPONSABILIDADE, ENQUANTO SEGURADORA DE PESSOAS, AJUDAR A
PROMOVER ESSAS MUDANÇAS NA SOCIEDADE.”
AURA REBELO
DIRETORA DE MARKETING E CANAIS DA ICATU SEGUROS

“INVESTIR EM EDUCAÇÃO FINANCEIRA É FUNDAMENTAL PARA O CRESCIMENTO DO
PAÍS, A TEMÁTICA É A BASE PARA UMA ECONOMIA SAUDÁVEL E EQUILIBRADA.
HOJE, A RELAÇÃO DE CONSUMO DO BRASILEIRO ESTÁ DOENTE E QUANTO MAIS
CEDO FOR ESTIMULADO O APRENDIZADO, MELHOR. É NA FASE DE FORMAÇÃO,
DURANTE O LETRAMENTO, QUE A CRIANÇA ESTÁ MAIS DISPOSTA A FORMAR HÁBITOS
SAUDÁVEIS. O INVESTIDOR TEM UM PAPEL FUNDAMENTAL NESSE PROCESSO. SE OS
APORTES FEITOS PELAS INSTITUIÇÕES NÃO TIVEREM UMA BOA GESTÃO, CORRE-SE O RISCO DE AS
PRÁTICAS SE PERDEREM NO MEIO DO CAMINHO.”
ANDRÉA S. REGINA
CORPORATE SUSTAINABILITY MGR LATAM DA SERASA
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“O NOSSO INTERESSE É REDUZIR A POBREZA E ENTENDEMOS QUE A POBREZA
VEM TAMBÉM DA FALTA DE PREPARO E CONHECIMENTO DE COMO LIDAR COM
AS FINANÇAS PESSOAIS. NÃO TER RECURSOS PARA EMERGÊNCIAS E NÃO SABER
SE PLANEJAR AUMENTA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DAS PESSOAS. NO CASO
ESPECIFICO DOS APOSENTADOS, O SUPERENDIVIDAMENTO CAUSA PROBLEMAS AINDA
MAIORES. A EDUCAÇÃO FINANCEIRA É, PORTANTO, UMA FORMA DE COMBATER A
VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA.”
LUCIANA BOTAFOGO
ESPECIALISTA SÊNIOR DO FUNDO MULTILATERAL DE INVESTIMENTOS – FUMIN,
MEMBRO DO GRUPO BID

“CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DAS LOCALIDADES EM QUE ESTAMOS
PRESENTES É UM DOS NORTEADORES DA ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO DO
BRADESCO. ACREDITAMOS EM UM SISTEMA FINANCEIRO INCLUSIVO QUE
BUSCA REDUZIR DESIGUALDADES E A EDUCAÇÃO FINANCEIRA É UMA DAS
FORMAS DE ATINGIRMOS ESTE OBJETIVO. PARA O BRADESCO, A EDUCAÇÃO
FINANCEIRA DEVE CONTRIBUIR PARA O BEM-ESTAR FINANCEIRO, EVITANDO
SITUAÇÕES DE ENDIVIDAMENTO, POR MEIO DO USO RESPONSÁVEL DO DINHEIRO E
DO CRÉDITO; E INCENTIVANDO A POUPANÇA POR MEIO DE INVESTIMENTOS ADEQUADOS.
CIENTES DO NOSSO PAPEL SOCIAL APOIAMOS INSTITUIÇÕES, COMO A AEF, QUE COMPARTILHAM DOS
MESMOS VALORES E ATUAM PARA QUE A EDUCAÇÃO FINANCEIRA SEJA UM TEMA RELEVANTE E
TRANSFORMADOR DA REALIDADE SOCIAL BRASILEIRA.”
LINKO IHSIBASHI
SUPERINTENDENTE DE SUSTENTABILIDADE DO BANCO BRADESCO

“TRABALHAR COM ORGANIZAÇÕES QUE ATUAM FRENTE A PROBLEMAS ESTRUTURAIS
DE NOSSA SOCIEDADE NOS DÁ A OPORTUNIDADE DE COLABORAR COM NOSSO
CONHECIMENTO E TECNOLOGIA PARA BUSCAR SOLUÇÕES PARA OS MESMOS. NO
CASO DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA, TRATA-SE DE UMA ETAPA FUNDAMENTAL PARA
GARANTIR A INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA, FATOR DETERMINANTE NO PROGRESSO E
DESENVOLVIMENTO DO BRASIL.”
JULIANA NOBRE, GERENTE DE PROJETOS DE CIDADANIA
CORPORATIVA NA IBM BRASIL
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Equipe AEF

EQUIPE AEF

DA ESQUERDA PARA A DIREITA:

CLAUDIA FORTE

RAQUEL LEMOS

FERNANDA ROCHA

Coordenadora Administrativo Financeiro
raquel.lemos@aefbrasil.org.br

JOZIENE ALVES

Assistente
joziene.alves@aefbrasil.org.br

ThiagO NascimentO

Coordenador de Mobilização de Recursos
thiago.nascimento@aefbrasil.org.br

Superintendente
claudiaforte@aefbrasil.org.br
Assistente de Projetos
fernanda.rocha@aefbrasil.org.br

Letícia Li Puma

Assistente de Projetos
leticia.puma@aefbrasil.org.br

Cláudia DOnegá

Coordenadora de Projetos
claudia.donega@aefbrasil.org.br
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